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د.سلوى اجلسار في مقدمة احلضور )هاني الشمري(صالح الغزالي وسلمى العيسى خالل اللقاء

الكويت الـ 54 عالميًا والسابعة عربيًا واألخيرة خليجيًا في مؤشر مدركات الفساد 
في دراسة 2010 الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية

الغزالـي: نتائج الكويت في مؤشـر مـدركات الفسـاد لهذا العام فرصـة مميزة اللتقـاط األنفاس والبدء في الصعود في سـلم المؤشـر

أسامة دياب
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صالح 
الغزالــــي أن الكويت احتلت املركز الـــــ 54 عامليا، من 
أصل 178 دولة، في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 
والصادر عن منظمة الشفافية العاملية، كما جاءت في 

املرتبة السابعة عربيا واألخيرة خليجيا.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافــــي الذي عقد في مقر 
اجلمعية مبنطقة اليرموك مســــاء أمس األول لإلعالن 
عن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 والصادر 
عن منظمة الشــــفافية العاملية، بحضور أمينة الســــر 
سلمى العيسى ولفيف من أعضاء اجلمعية والناشطني 

واملهتمني بالشأن العام.
وأوضح الغزالي أن الكويت تقدمت على مســــتوى 
درجات املؤشر بشــــكل الفت، حيث حصلت هذا العام 
على )4.5 من 10( بينما كانت في العام املاضي )4.1(، 
كما تقدمت في ترتيبها على مستوى الدول عموما من 
66 إلى 54 وكذلك عادت الكويت على مســــتوى الدول 
العربية الى املرتبة 7 بعد ان تراجعت العام املاضي الى 
املرتبة 8، وعلى مســــتوى دول اخلليج العربية بقيت 

الكويت على تراجعها العام املاضي في املرتبة 6.
ولفت إلى أن قطر حافظت على املرتبة األولى على 
مســــتوى الوطن العربي، كما استطاعت أن ترفع من 
ترتيبها الدولي من 32 إلى 28 ثم إلى 22 وأخيرا الى 19، 
وكذلك استطاعت قطر أن حتسن درجاتها من 6 إلى 6.5 
ثم إلى 7 وأخيرا الى 7.7 من 10 في هذا العام، وهي بذلك 
تســــير نحو حتقيق هدفها املعلن منذ 2008 للوصول 

الى الدول العشر األولى خالل عشر سنوات.
وأشار الى تقدم تونس على الكويت في العام املاضي، 
اال ان الكويت استعادت منها هذا املوقع في العام احلالي، 
ولكن بقيت الكويت في املرتبة األخيرة على مستوى 

دول اخلليج العربية.

وأضــــاف: من املالحظــــات اجلديــــرة باالهتمام ان 
الدميوقراطية الكويتية هي األقدم فيما بني دول مجلس 
التعاون اخلليجية، وبعضها ليس لديها برملان منتخب، 
لذلــــك يفترض أن يقوم مجلس األمــــة الكويتي بدور 
رئيسي في الرقابة على السلطة التنفيذية واحلد من 
الفســــاد اإلداري واملالي املستشري في أجهزة الدولة، 
بينما جند أن النتيجــــة املتأخرة لترتيب الكويت في 
مؤشر مدركات الفساد خليجيا يطرح سؤاال مشروعا 
وملحا حول دور مجلس األمة في الفســــاد املستشري 
في القطاع العام؟ وهل أعضاء مجلس األمة يقاومون 
الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه؟ وهل الدميوقراطية 
الكويتية ســــبب في تفشي الفساد بدال من حتجيمه؟ 
وقال الغزالي، اننا على قناعة بضرورة تقييم التجربة 
الدميوقراطية الكويتية وحتليل أسباب تفشي الفساد في 
الكويت ووضع احللول لتكون الدميوقراطية الكويتية 

سبيال لنزاهة العمل احلكومي والعمل البرملاني.
وأشار الغزالي الى ان أسباب حتسن ترتيب الكويت 
في املؤشر في حتليل جمعية الشفافية الكويتية، هو 
إدراج قوانني مكافحة الفســــاد اخلمســــة ضمن خطة 
التنمية للدولة، ووضع خطــــة تنمية، وصدورها في 
قانون من مجلس األمة، وتشكل قناعة لدى عدد كبير 
من منظمات املجتمع املدني بضرورة التصدي للفساد، 
وقيادة حملة توعية عامة لهذا الهدف شارك فيها عدد 
كبير من اجلمعيات واالحتادات، وتوافق عدد كبير من 
أعضاء مجلس األمة مع حمالت املجتمع املدني وتبني 
قوانني مكافحة الفســــاد، وإشراك احلكومة جلمعيات 
النفع العام املختصة في أعمالها التحضيرية ملكافحة 
الفســــاد، ومواجهة احلكومة لالستجوابات البرملانية، 
وانعكاس ذلك على االســــتقرار السياســــي واستمرار 

السلطة التشريعية بدال من وقفها.
وقال: ان جمعية الشــــفافية تعتبر نتائج الكويت 

في مؤشــــر مدركات الفســــاد لهذا العام فرصة ممتازة 
اللتقاط األنفاس والبدء في الصعود في سلم املؤشر، 
وسنة تأسيسية النتهاء عهد الفساد في الكويت، فهل 
يلتقط هذه الفرصة كل من احلكومة ومجلس األمة أم 
يتم تضييعها؟ بدورها قالت أمني ســــر مجلس االدارة 
سلمى العيسي: يعتمد مؤشر مدركات الفساد على آراء 
اخلبراء ورجال األعمال الذين تشملهم االستقصاءات 
واالســــتبيانات الدولية في تقييم الدول، الفتة الى ان 
املؤشر يشير إلى الفســــاد في القطاع العام في الدول 

التي شملها املؤشر.
وأشارت الى ان استئصال الفساد يتطلب، وفقا ملنظمة 
الشفافية الدولية التي أشرفت على املؤشر، مجموعة 
من اإلجراءات، منها إشراف قوي من البرملان، وقضاء 
قوي ومستقل، وهيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة، 
وتطبيق صارم وفاعل للقانون، وشفافية في امليزانيات 

العامة، واإلعالم املستقل، ومجتمع مدني حيوي.
وأكدت ضرورة مراجعة وتطوير الدميوقراطية حتى 
تكون عناصر شــــفافية ونزاهة ومســــاءلة، وضرورة 
تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي وقعت 
عليها احلكومة الكويتية في العام 2003م وصادق عليها 
مجلس األمة في العام 2006م، ولم ينجز منها أي شيء 
حتى تاريخه، وضرورة إقرار عدد من القوانني، وهي 
قانون الهيئة العامة للنزاهة )يشمل: مكافحة الفساد، 
الذمة املالية، تعارض املصالح، حماية املبلغ( وقانون 
حق االطالع، إضافة إلى عدد من القوانني األخرى، ومنها: 
قانون الســــلطة القضائية، وقانون قواعد التعيني في 
الوظائف القيادية، وتعديل قانون املناقصات العامة.

كما أكدت العيسي ضرورة تفعيل القوانني احلالية 
من خــــالل تطبيقها دون اســــتثناء أو إبطاء، وتعزيز 
قيم املواطنــــة الصاحلة في املجتمع من خالل التعليم 

واإلعالم.

الرشيدي: نرفض التسريبات
عن زيادات ال تنصف المهندسين

بكادرهم ولهذا فلن نساوم على 
هذه احلقوق ونرفض رفضا باتا 
اقرار زيادة ال تقر حقوق املهندسني 
بكادرهــــم جلميــــع العاملني في 

القطاع النفطي«.
واوضح رئيس اللجنة انه قد 
سبق للمهندسني التقدم مبا يدعم 
هذا املطالب القرارها، مشيرا الى 
العاملني  اتفاق اجلمعية واحتاد 
في البترول على توحيد اجلهود 
القرار بدالت املهندسني في اجتماع 
عقد في وقت سابق مبقر االحتاد 
باالحمدي ومتت فيه مناقشــــة 
السبل االدارية والقانونية لتحقيق 
مطالب العاملني في القطاع ومنهم 
املهندسون، باالضافة الى دعم ادارة 
املؤسسة اجلديدة لالرتقاء بأداء هذا 
القطاع احليوي وضرورة مواكبته 
خطط التنمية التي تنشدها الدولة 
واملجتمع في جميع املجاالت وفي 

مقدمتها التنمية البشرية.
كما قدم املهندســــون في ذلك 
االجتماع لرئيس وأعضاء االحتاد 
نســــخة من مطالب املهندســــني 
ودراسة للكادر أعدوها فيما يتعلق 
مبوضوع جداول الرواتب والبدالت 
القطاع  العاملني في  للمهندسني 
متضمنة جدوال عن مقترح اجلمعية 
بهذا اخلصوص،واملبررات والسبل 
القانونيــــة لهذه املطالب، وما مت 
االتفاق عليه من بعض االدارات 
املعنية في مؤسسة البترول او 
في ديوان اخلدمة املدنية واجلهات 
االخــــرى ذات العالقة بالقطاعني 

النفطي واحلكومي.

جددت جلنة مهندسي القطاع 
النفطي بجمعية املهندسني رفضها 
املســــاومة على حقوق اعضائها 
املهندسني العاملني في هذا القطاع 
الهندسي املهم للكويت، مشيرة الى 
ان ما مت تسريبه من جدول للزيادة 
التي ينتظرها القطاع النفطي ال 
ميثل احلد االدنى لطموح املهندسني 
وان ما ســــرب من ارقام للزيادة 
املزمعة مجحف بحقوق املهندسني 
وانه مرفوض جملة وتفصيال من 
قبــــل املهندســــني وال ميثل احلد 
االدنى ملا يطالب به املهندســــون 
باقرار كادرهم وتطبيق القرار 27 
لسنة 2006 او ما يعادله ماليا وان 
البعض في ادارة املؤسسة ممن له 
عالقة بدراسة الرواتب يرغب في 
استمرار توريث التصعيد وخلق 
مشاكل للرئيس التنفيذي اجلديد 
وانه من غير املعقول احلديث عن 
زيــــادة مجزية من قبلهم في ظل 
استحقاق املدير لكادر يعادل 1980 
دينارا مقابل مبلــــغ 530 دينارا 
للزيادة التي مت تســــريبها ومبا 

يوازي ربع حقوق املهندسني.
رئيس اللجنة م.محمد فضي 
الرشيدي اعرب عن متنيه ان يتم 
التنســــيق بني النقابات واحتاد 
البترول لتوحيد املوقف ملطالبة 
املهندســــني بحقوقهــــم املتمثلة 
في كادرهم بني جميع الشركات 
النفطية، مشيرا الى ان هذه املطالب 
املتمثلة في اقرار كادرهم حتقق ما 
يريده املهندسون في اقرار بدالتهم 
اخلاصة، وتساويهم مع زمالئهم 

العاملني في القطاع احلكومي.
وزاد الرشــــيدي: ان مطالبنا 
تعتمد على اسس ادارية وقانونية 
عادلة اوضحناها لرئيس مجلس 
مؤسسة البترول التنفيذي الزميل 
م.فاروق الزنكي وان اخللل احلالي 
في سلم الرواتب بني املهندسني 
بالقطاع النفطي والقطاع احلكومي 
بات طاردا للمهندســــني بالقطاع 
النفطي وضارا الهم ثروة بالبلد، 
وان اجلميع بات مقتنعا بأحقية 
مســــاواة املهندســــني الكويتيني 
العاملــــني فــــي شــــركات النفط 
بزمالئهــــم بالقطــــاع احلكومي 

أشار إلى وجود من يرغب في توريث األزمات لرئيس المؤسسة الجديد

محمد الرشيدي

ابراهيم البغلي وعلي حسني ومنصور السالمني خالل اللقاء

إعالن أسماء الفائزين بجائزة البغلي لالبن البار لعام 2010

بشرى شعبان
أعلـــن الراعي الرســـمــــي 
جلائـــزة البغلي لالبـــن البار 
ابراهيـــم البغلي عن اســـماء 
الفائزين باجلائزة لعام 2010 
التوالي  الرابعة على  للســـنة 
مبينا ان طلـــــب اشهار اجلمعية 
الكويتية لرعاية وتأهيل املسنني 
هو اآلن لدى اللجنة القانونيــــة 
في مجلس الوزراء وفور اجتماع 
اللجنة سيتم اعالن اشهارها وان 
شاء اهلل سيكـــــون ذلك قبــــل 

نهاية العام احلالي.
وقال خالل مؤمتره الصحافي 
إلعالن أســـمــــاء الفائزين: ان 
اجلائـــزة لهذا العـــام ارتيانا 
ان تكون متنوعـــة وتشـــمل 
الفائزيـــن باالبن  باالضافـــة 
البار هناك مسابقة التصويــــر 
الفوتوغرافـــي بالتعـــاون مع 
جمعية الصحافيني ومسابقة 
القصة القصيرة بالتعاون مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
وجمعيـــة الصحافيـــني أيضا 
وبالتالي مت تقسيم اجلائـــزة 
الى 3 أقسام، 10 فائزين لالبن 
البار و6 للتصوير الفوتوغرافي 
واالخراج وفائزين للقصــــة 
القصيـــرة أما قيمـــة اجلائزة 
فهي 2000 دينار للفائز باملركز 
األول. باالضافـــة الـــى رحلة 
عمره لشخصني و750 دينارا 
للفائزين األوائل في التصوير 
والقصـــة  الفوتوغرافـــــــي 

القصيرة.
واشـــار الـــى العمـــل على 
التوسع باجلائــــزة لتشمل دول 
مجلس التعاون وقد بدأت مملكة 
البحريـــن بتنظيـــــم جائــزة 
لالبن البـــار لطلبة املــــدارس 
وأيضـــا دولة قطر وإن شـــاء 
املقبـــل نعمل على  العام  اهلل 
تكرمي فائزين من دول مجلس 

التعاون.

بدوره أكد رئيس اللجنــــة 
العليا ومدير ادارة املسنني علي 
حسن ان جائزة البغلــــي لالبن 
البار هي احد مشـــاريع ادارة 
رعاية املسنني وبدعــــم ورعاية 
من العم ابراهيــــم البغلي الذي 

واشار حسن الى اننا نحصد 
العمل ألربع ســـنـــوات  ثمار 
واحلمد للــــه والذي وصل عدد 
الفائزين الى 40 فائزا باالضافة 
الى تكرمي 35 شخصية من أهل 
الكويت األفاضــــل والبد مــــن 

تبنى الفكرة قبل 4 سنوات وهو 
الراعي الرئيسي والداعم لهـــــا 
ويتولى دفع تكاليف اجلائزة 
الفائزين على نفقـــته  وهدايا 
اخلاصة وجميع أنشطة اجلائزة 

تقام برعاية وزير الشؤون.

توجيه الشكر واالمتنان لوزير 
الشؤون على دعمه لهذه اجلائزة 
والشكر والتقديــر لراعي اجلائزة 
البغلي  ابراهيم  وأبواملســـنني 
لرعايته ودعمه الذي يعزز مبدأ 

الشراكة االجتماعية.
أما رئيس جلنـــة التحكيم 
الســـالمني  والتقييم منصور 
أوضح انـــه مت التركـــيز على 
املشـــاركة في اجلائزة علــــى 
ترشيــــح قسم اخلدمــــة املتنقلة 
وقد اســـتلمنــــا 150 استمارة 
العاملــني في  مشاركــــة عبر 
اخلدمــــة املتنقلة باالضافة الى 
املشاركات احلرة وبعد التقييم 
واملناقشة وعقــــد 14 اجتماعا 
بحضور االخصائيني النفسيني 
واالجتماعيــــــــني مت اعتماد 
30 استمارة وبعد مناقشــــة 
والتقييم مت اختيار الفائزيــــن 
العشرة ووجدنا صعوبــــة في 
اختيــــار الفائز باملركز األول 
ارتأينـــا اعتمـــاد  وبعدهـــــا 
اثنني مـــن الفائزيـــن للمركز 

األول.

تقسيم الجائزة إلى 3 أقسام العام الحالي

البغلي: طلب إشـهار جمعية رعاية وتأهيل المسـنين لدى »قانونية الوزراء« وإعالنها سـيكون قبل نهاية العام

أسماء الفائزين بجائزة 
البغلي لالبن البار

أسماء المكرمين
من أبناء الكويت 

البررة لعام 2010

الفائز بالمركز األول للقصة القصيرة 

أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

حامـــد كاظـــم العلـــي، والفائز باملركـــز الثاني نســـمة علي 
اجلمعة.

املجموعـــة االولى »صور طبيعية« هـــم: االول مديحة عبده 
عبدالواحـــد، الثاني محمد راشـــد العمـــران، الثالث دالل انيس 

املطر.
املجموعة الثانية )صور فوتو شوب(

االول علـــي الغريني، الثاني حمد الفيلكاوي، الثالث ســـارة 
االنصاري.

املركز االول: مناصفة لكل 
من سلمي علي اخلتالن ويوسف 
مخلد العازمي، املركز الثالث: 
عبداهلل محمد العوضي، الرابع: 
فوزية عبدالعزيــــز املعراج، 
اخلامس: اسماء مبارك اجلدعان، 
السادس: سعود ناصر املزيعل، 
الســــابع: مرمي راشد عبداهلل 
الثامــــن: نادر عبيد  الوهيب، 
جاراهلل العجمي، التاسع: شمة 
العاشر:  العازمي،  فالح دغيم 

احمد راشد خليفة.

الســـيد هاشم،  يوسف 
د.عبدالرحمـــن العوضي، 
انـــور النـــوري، نوريـــة 
الصبيح، عبدالعزيز املطوع، 
نايـــف املعوشـــرجي، فهد 
ابراهيم املوسى،  املطيري، 
ابراهيم  انيســـة جعفـــر، 
ابراهيم، د.محمد املهيني، 
القناعي، د.عبداهلل  فيصل 

البغلي.

الكويت في مؤشر مدركات الفساد

الترتيب خليجياًالترتيب عربياًالترتيب دولياًالدرجة 10

20035.33544
20044.64475
20054.74575
20064.84665
20074.36065
20084.36575
20094.16686
20104.55476

نتائج الدول العربية في »مؤشر مدركات الفساد« في العامين 2009 و2010

2010 )جديد(2009السنة

الترتيب عربياًالترتيب دولياًالدرجة من 10الترتيب عربياًالترتيب دولياًالدرجة من 10الدول

7.02217.7191قطر
6.53026.3292اإلمارات
5.53935.3413عمان

5.14644.9484البحرين
5.04954.7505األردن

4.36364.7505السعودية
4.16684.5547الكويت
4.26574.3598تونس
3.38993.4859املغرب

2.8111103.29110جيبوتي
2.8111103.19811مصر

2.8111102.910512اجلزائر
2.6126132.512713سورية
2.5130142.512713لبنان

2.5130142.314315موريتانيا
2.5130142.214616ليبيا
2.1154172.214616اليمن

1.5176181.517218السودان
1.5176181.517519العراق

1.1180201.117820الصومال

صفر تشير إلى فاسد جدا، وعشر درجات تشير إلى نظيف جدا.

»مركز االستماع« استقبل 
أكثر من 11 ألف 

حالة أغلبها مشاكل 
اجتماعية ونفسية

اعلن مدير ادارة الصناديق 
الوقفيـــة باالمانـــة العامـــة 
لالوقاف منصور الصقعبي ان 
مشروع »مركز االستماع« يأتي 
اســـتكماال جلهود الصندوق 
العلمية  الوقفـــي للتنميـــة 
التابع لالمانة  واالجتماعية 
العامـــة لالوقاف مـــن اجل 
بناء وتعزيز وتقوية دعائم 
منظومة القيم خلدمة املجتمع 

الكويتي.
واشـــار الصقعبي الى ان 
املركز قدم العديد من االجنازات 
خالل االربعة اعوام املاضية 
اكثر  حيث استضاف املركز 
من 11.383 حالة منها 10.378 
من النساء و1.005 من الذكور، 
اغلب احلـــاالت كانت تعاني 
من مشـــاكل اجتماعية تليها 
النفسية وذلك على  املشاكل 

الرقم 1804447.
واضاف الصقعبي ان املركز 
استقبل العديد من االتصاالت 
التي تشمل املشاكل االسرية 
والفردية والتـــي عمل على 
ســـرعة معاجلتها، جاء في 
مقدمتها »املشاكل االجتماعية« 
حيث بلغ عددها 5365 مشكلة 
تبناها املركز خالل نفس الفترة 
تليها »املشـــاكل النفســـية« 
والتي بلغ عددها 2595 مشكلة، 
وجاءت فـــي الترتيب الثاني 
»مشاكل الطفولة واملراهقة« 
والتي بلغ عددها 1788 مشكلة، 
ومـــن ثـــم جاءت »مشـــاكل 
التنشئة االجتماعية« والتي 
وصل عددها الى 1051 مشكلة، 
العمل«  ثم »مشاكل ضغوط 
والتي بلغت 276 مشـــكلة، 
تليها »املشاكل املالية« بعدد 
131، تأتي بعدها »املشـــاكل 
الصحية« ليبلغ عددها 128 
مشكلة، باالضافة الى »املشاكل 
القانونية« والتي بلغت 49 
مشكلة، مشددا على ان مركز 
االستماع ساهم في سرعة حل 
كل تلك املشاكل وسعى لتفادي 

تكرارها مرة اخرى.

)محمد ماهر(


